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PROCES VERBAL 

Incheiat , azi, 30 septembrie  2022, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului 

Local, al  

Comunei Adășeni, jud. Botoșani 

            Președintele în exercițiu, d-l   Dumitru DRĂSLEUCĂ, 
deschide lucrările ședinței, precizând că sunt prezenți 9 

consilieri numiți în funcție, fiind pezent și d-l  Constantin 

DRĂSLEUCĂ , primarul comunei Adășeni precum și dl. Neculai 

IURCU, inspector superior din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului. 

         D-l președinte de ședință, aduce la cunoștința celor 

prezenți, ordinea de zi a ședinței: 

                                                   

1. Aprobarea procesului-verbal a ședinței 

Consiliului Local al Comunei Adășeni, din data de 31 

august  2022; 

2. Proiect de hotărâre privind scoaterea din 

evidențele fiscale ale Primariei Adășeni a unor sume  

reprezentand amenzi contraventionale ale unui  

debitor decedat, Slavnicu Adrian-Dănuț; 

3. Privind acordarea mandatului special 

reprezentantului UAT Comuna Adășeni în AGA ADI 

,,Ecoproces’’  în vederea aprobării Actului adițional 

nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii 

,,Concesionarea serviciului public de colectare şi 

transport a deşeurilor municipale solide în judeţul 

Botoşani” – zona 2 Săveni nr. 835/26.06.2017; 
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4. Privind stabilirea unei suprafețe de teren in 

vederea depozitării temporare a deșeurilor inerte 

provenite din activitățile de construcții si demolări 

de pe raza comunei Adășeni, județul Botoșani; 

5. Proiect de Hotărâre privind rectificarea 

bugetului local al Comunei Adășeni pe anul 2022; 

6. Proiect de hotărâre privind actualizarea taxei 

de închiriere buldoexcavator și autocamion 20 tone, 

aflate în dotarea Comunei Adășeni, Județul Botoșani.  

 

           Se supune la vot ordinea de zi a ședinței, în forma 

propusă,  fiind votată cu majoritate simplă de către  

consilierii prezenți. 

            D-l secretar, roagă pe dl. președinte de ședință 

să supună la vot procesul verbal al ședinței din data de 31  

septembrie  2022. 

              Se dă citire procesului-verbal de către 

secretarul general al comunei. 

            Procesul –verbal al ședinței, desfășurate în data 

de 31 septembrie 2022, ora 14, este aprobat cu unanimitate de 

voturi de toți consilierii prezenți. 

               Domnul  președinte de ședință, propune 

consilierilor punerea în discuție a punctului 2 de pe ordinea 

de zi: 

           Proiect de hotărâre privind scoaterea din 

evidențele fiscale ale Primariei Adășeni a unor sume  

reprezentand amenzi contraventionale ale unui  debitor 

decedat, Slavnicu Adrian-Dănuț 

        D-l primar prezintă referatul de aprobare, urmat de 

dl. secretar general, care  prezintă raportul de specialitate, 

aferent proiectului de hotărâre.  

       Dl. președinte, solicită avizele comisiilor de 

specialitate. 

         Comisia 1 - Comisia pentru agricultură, activități 

economico-financiare, protecție mediu și turism - acordă aviz 

favorabil. 



         Comisia 3-amenajarea teritoriului și urbanism, muncă 

și protecție socială, juridică și de disciplină-acordă aviz 

favorabil.  

    Dl. consilier local Cornel Ceicovschi: În evidențe mai 

sunt persoane cu amenzi neachitate și care sunt fără stare 

materială? 

     Dl. primar: Este o persoană, Feraru Mihai, care 

înregistrează amenzi în cuantum de aproape 10.000 lei și care 

în momentul de față nu este în localitate. Vom avea în vedere 

să adoptăm și față de el o hotărâre de scoatere din evidențe 

pe motiv de insolvabilitate 

           Nu   sunt alte intervenții. 

      D-l președinte , supune la vot proiectul de hotărâre , 

care pe articole și pe ansamblu este adoptat cu 9 voturi 

pentru, majoritate absolută. 

        Domnul  președinte de ședință, propune consilierilor 

punerea în discuție  punctul nr.  3 de pe ordinea de zi.      

          Privind acordarea mandatului special 

reprezentantului UAT Comuna Adășeni în AGA ADI ,,Ecoproces’’  

în vederea aprobării Actului adițional nr. 3 la Contractul de 

delegare a gestiunii ,,Concesionarea serviciului public de 

colectare şi transport a deşeurilor municipale solide în 

judeţul Botoşani” – zona 2 Săveni nr. 835/26.06.2017; 

       D-l primar, prezintă referatul de aprobare, urmat de 

dl.viceprimar , care prezintă raportul de specialitate, 

aferent proiectului de hotărâre.  

       Dl. președinte, solicită avizele comisiilor de 

specialitate. 

        Comisia 3- Comisia pentru amenajarea teritoriului și 

urbanism, muncă și protecție socială, juridică și de 

disciplină -acordă aviz favorabil. 

       Dl. consilier local Dănuț Cîșlaru: Și noile tarife când 

se vor adopta? 

       Dl. primar: De regulă la fiecare sfârșit adoptă AGA Adi 

Ecoproces Botoșani, hotărâre de majorare după care se 

transmite la uat-uri pentru ca și ele să adopte noile tarife 

prin consiliile locale. 



            Nu mai sunt alte intervenții.  

      D-l președinte , supune la vot proiectul de hotărâre , 

care pe articole și pe ansamblu este adoptat cu 9 voturi 

pentru, majoritate absolută. 

      Domnul președinte de ședință, propune consilierilor 

punerea în discuție  punctul nr.  4 de pe ordinea de zi. 

             Privind stabilirea unei suprafețe de teren in 

vederea depozitării temporare a deșeurilor inerte provenite 

din activitățile de construcții si demolări de pe raza comunei 

Adășeni, județul Botoșani 

       D-l primar Constantin DRĂSLEUCĂ, prezintă referatul de 

aprobare, aferent proiectului de hotărâre  urmat de 

dl.viceprimar , care prezintă raportul de specialitate, 

aferent proiectului de hotărâre. 

       Dl. președinte, solicită avizele comisiilor de 

specialitate. 

        Comisia 1- activități economico-financiare-acordă aviz 

favorabil; 

         Comisia 2- Comisia pentru activități social-

culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, protecție 

copii, tineret și sport- acordă aviz favorabil; 

         Comisia 3- Comisia pentru amenajarea teritoriului și 

urbanism, muncă și protecție socială, juridică și de 

disciplină- acordă aviz favorabil 

           Dl. consilier local Dănuț CÎȘLARIU: Îmi puteți 

spune locația? 

           Dl. primar : Va fi la locul unde se deversează acum 

anumite deșeuri, dar din moment ce se va adopta hotărârea , 

acolo se vor aduce numai deșeuri din materiale de construcții. 

Este o cerință a Gărzii de mediu. 

             Nu mai sunr alte intervenții. 

      D-l președinte , supune la vot proiectul de hotărâre , 

care pe articole și pe ansamblu este adoptat cu 9 voturi 

pentru, majoritate absolută. 



            Domnul președinte de ședință, propune 

consilierilor punerea în discuție  punctul nr.  5 de pe 

ordinea de zi. 

        Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului 

local al Comunei Adășeni pe anul 2022 

            

      D-l primar Constantin DRĂSLEUCĂ, prezintă referatul de 

aprobare, aferent proiectului de hotărâre  urmat de 

dl.inspector Neculai Iurcu , care prezintă raportul de 

specialitate, aferent proiectului de hotărâre. 

       Dl. președinte, solicită avizele comisiilor de 

specialitate. 

      Comisia 1- activități economico-financiare-acordă aviz 

favorabil; 

       Comisia 3- Comisia pentru amenajarea teritoriului și 

urbanism, muncă și protecție socială, juridică și de 

disciplină- acordă aviz favorabil. 

         Nu  mai sunt alte intervenții. 

      D-l președinte , supune la vot proiectul de hotărâre , 

care pe articole și pe ansamblu este adoptat cu 9 voturi 

pentru, majoritate absolută. 

        Domnul președinte de ședință, propune consilierilor 

punerea în discuție  punctul nr.  6 de pe ordinea de zi. 

          Proiect de hotărâre privind actualizarea taxei de 

închiriere buldoexcavator și autocamion 20 tone, aflate în 

dotarea Comunei Adășeni, Județul Botoșani.      

      D-l primar Constantin DRĂSLEUCĂ, prezintă referatul de 

aprobare, aferent proiectului de hotărâre  urmat de 

dl.viceprimar , care prezintă raportul de specialitate, 

aferent proiectului de hotărâre. 

Dl. președinte, solicită avizele comisiilor de specialitate. 

      Comisia 1- activități economico-financiare-acordă aviz 

favorabil; 



       Comisia 3- Comisia pentru amenajarea teritoriului și 

urbanism, muncă și protecție socială, juridică și de 

disciplină- acordă aviz favorabil. 

        Dl. consilier local Ilie AILENEI: Taxa de 5lei/km la 

închiriere camion se aplică dus-întors ? 

          Dl. primar: Da, se aplică. 

            Nu mai   sunt alte intervenții. 

      D-l președinte , supune la vot proiectul de hotărâre , 

care pe articole și pe ansamblu este adoptat cu 9 voturi 

pentru, majoritate absolută. 

   La finalul ședinței doamna consilier local Delia-Eugenia 

Avădănei: În parcul de la școala Zoițani există niște bârne de 

fier de la bănci care prezintă pericol pentru copii și nu 

numai. Vă rugăm să fie rezolvată această problemă. 

      Întrucât nu mai sunt alți consilieri, care să se înscrie 

la dezbateri, lucrările ședinței ordinare se declară închise, 

de către președintele de ședință. 

         Drept pentru care s-a încheiat prezentul  proces 

verbal . 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

  Dumitru DRĂSLEUCĂ, 

 

 

                                                           

Secretar general al  Comunei Adășeni, 

                                                                               

Florin CÎRLAN  

 

 


